2021-03-28

Valberedningens förslag - arvode förtroendevalda inom
Kulturens Bildningsverksamhet.
Arvode utgår när styrelseperson deltar i hela mötet.
Med möte avses här - kommunikationsmöte i realtid oavsett medium.
Ett inkomstbasbelopp 2021 är det 68 200 kr/år.

Mötesarvode ledamöter förbundsstyrelse (per person)
Fysiskt möte (och digitalt möte som ersätter fysiska mötet): 1 500 kr/möte alternativt
förlorad arbetsförtjänst
Extra digitalt möte: 750 kr/möte

Förbundsstyrelsens VU (tex. Ordförande, sekreterare och kassör) (per person)
Ordförande 1,0 inkomstbasbelopp, övriga VU-ledamöter 0,2 inkomstbasbelopp (inga
mötesarvoden för VU-möten)

Övriga arvoden
Sammankallande i valberedningen årsarvode 0,07 inkomstbasbelopp, övriga i
valberedningen 0,05 inkomstbasbelopp. Verksamhetsrevisor 0,07 inkomstbasbelopp.

Övriga mötesarvoden
Mötesarvode eller förlorad arbetsförtjänst utgår för valberedningen och
verksamhetsrevisor vid styrelsemöte (max två möten/år).
Ersättning för digitalt (eller telefon) möte för valberedningen utgår med 600 kronor per
möte. Mötesarvode utgår om 1 000 kr för en valberedningsträff per år/ledamot
alternativt förlorad arbetsförtjänst.
För förbundsgemensamma arbetsgrupper som krävs för förbundets förvaltning ska
arvode om 1 000 kronor per dag eller förlorad arbetsförtjänst utgå. Här ingår bland
annat regionordförandemöten, internkontroll, träffar för valberedningar, sekreterare
och kassörer. Även arbetsgrupper inom förbundet med förbundsuppdrag.
Årsarvoden utbetalas årligen i december månad.
Mötesarvoden utbetalas löpande
Förbundets valberedning

2021-03-09

Regionstämmorna beslutar om regionala arvoden.
Rekommendation:
Mötesarvode ledamöter regionstyrelse (per person)
Fysiskt möte (och digitala möten som ersätter fysiska mötet): 1 200 kr/möte
alternativt förlorad arbetsförtjänst
Extra digitala möten: 600 kr/möte

VU regionstyrelse (tex. ordförande, sekreterare och kassör) (per person)
Ordförande 0,15 inkomstbasbelopp, övriga VU-ledamöter 0,1 inkomstbasbelopp (inga
mötesarvoden för VU-möten).
I händelse av att samma person har fler än ett uppdrag utbetalas 0,05 inkomstbasbelopp
för det andra uppdraget, max två uppdrag/person.

Övriga arvoden
Sammankallande i valberedningen årsarvode 0,05 inkomstbasbelopp, övriga i
valberedningen 0,03 inkomstbasbelopp. Verksamhetsrevisor 0,05 inkomstbasbelopp.

Övriga mötesarvoden
Mötesarvode eller förlorad arbetsförtjänst utgår för valberedningen och
verksamhetsrevisor vid styrelsemöte (max två möten/år).
Ersättning för digitalt (eller telefon) möte för valberedningarna i respektive region utgår
om 600 kronor per möte. Mötesarvode utgår om 1 000 kr för en valberedningsträff per
år/ledamot alternativt förlorad arbetsförtjänst.
Regionstyrelserna utser ledamöter i länsbildningsförbund (förbundet fastställer vilka
länsbildningsförbund Kulturens ska vara representerade i). Årsarvodenas storlek
baseras på respektive länsbildningsförbunds mandat och förbundets bedömning
avseende arbetsomfattning, två nivåer: 4 000 kr respektive 8 000 kr alternativt förlorad
arbetsförtjänst för möten (max 4 möten/år/länsbildningsförbund). Årsarvode utgår när
Kulturens representant medverkat på minst tre möten, varav ett ska vara
länsbildningsförbundets årsmöte.
Årsarvoden utbetalas årligen i december månad.
Mötesarvoden utbetalas löpande

Förbundets Valberedning

